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Invitational conference
De invitational conference heeft 31 maart, na de ALV, plaatsgevonden in Domus
Medica Utrecht. Het was een geslaagde bijeenkomst onder leiding van KIMS.
Namens WPN, KIMS en de wetenschappelijke verenigingen NVDV, NVPC en NVvH
is een persbericht uitgegaan naar aanleiding van de Invitational Conference van 31
maart.
De volgende stap in het proces tot het komen van een landelijke kwaliteitsstandaard
is het samenstellen van de werkgroep die concreet de standaard gaat schrijven.
Diverse geïnteresseerden hebben dit reeds laten weten. Om het traject op een juiste
manier te doorlopen zal KIMS de betrokken partijen / verenigingen officieel vragen
wie zij graag naar voren willen schuiven als lid van de werkgroep. Mandaat van de
betrokken vereniging / partij is, naast bekendheid met de materie, immers gewenst.
Naar verwachting wordt dit proces eind 2016 afgerond.
Website
De website is er nog niet. Het bestuur heeft de opdracht zelf ter hand genomen en
verwacht dat de website voor de zomer live zal zijn.
Externe overlegmomenten
Het bestuur van WPN heeft recent met VWS gesproken om hen verder op de hoogte
brengen van de ontwikkelingen WPN en kwaliteitsstandaard. Dit ook op verzoek van
de leden van het WPN (o.a. naar aanleiding van de NZa beleidsregel regiefunctie
wondzorg).
De beleidsregel regiefunctie wondzorg leidt nog steeds tot onduidelijkheden in het
veld omdat zorgverzekeraars hier verschillend mee om lijken te gaan. Het bestuur zal
daarom ook in contact treden met de diverse zorgverzekeraars om in dialoog te
blijven hoe tegen deze beleidsregel wordt aan gekeken; ook in het kader van nieuwe
ontwikkelingen zoals de kwaliteitsstandaard.

ALV WPN
De volgende ALV zal plaatsvinden op 18 juni 2015 bij de PGO support in Utrecht
Oost, Daltonlaan 600 Let wel: aanvangstijd 19.00 uur en er zal een speciale
gastspreker aanwezig zijn. Wie dit is houden we nog even als verrassing maar het
is zeker de moeite waard!
Noteer alvast de daaropvolgende ALV’s in uw agenda:
24 september, locatie volgt
10 december, locatie volgt.

